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Ειςαγωγικϋσ ςκϋψεισ
 Η ϋννοια τησ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων εύναι ςτενϊ 

ςυνυφαςμϋνη (αν και δεν ταυτύζεται) με την ϋννοια τησ ιδιωτικότητασ

 Η προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων εύναι θεμελιώδεσ ανθρώπινο 
δικαύωμα (Χϊρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ  Ευρωπαώκόσ Ένωςησ)

 Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων (ΓΚΠΔ) – γνωςτόσ ωσ GDPR

 Ν. 4624/2019 (ρυθμύζει επιμϋρουσ θϋματα που ο ΓΚΠΔ «αφόνει» ςτον εθνικό νομοθϋτη)

 Αρμόδια εποπτικό Αρχό: Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού 
Χαρακτόρα

 Το νομικό πλαύςιο θϋτει προώποθϋςεισ νόμιμησ επεξεργαςύασ 
προςωπικών δεδομϋνων, ορύζει υποχρεώςεισ και αντύςτοιχα 
δικαιώματα

 Η αςφϊλεια των προςωπικών δεδομϋνων εύναι μύα βαςικό απαύτηςη
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Τι εύναι προςωπικϊ δεδομϋνα;
 Προςωπικϊ δεδομϋνα (ό δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα) εύναι 

κϊθε πληροφορύα που ςυνδϋεται, ϊμεςα ό ϋμμεςα, με φυςικό 
πρόςωπο:

◦ το όνομϊ μασ, 

◦ η διεύθυνςό μασ, 

◦ το τηλϋφωνό μασ, 

◦ τα ενδιαφϋροντϊ μασ, 

◦ οι επιδόςεισ (αξιολογόςεισ) ςτο ςχολεύο, 

◦ φωτογραφύεσ ό video που μασ περιϋχει, 

◦ οι απόψεισ μασ

◦ …
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Τι εύναι προςωπικϊ δεδομϋνα;
 Προςωπικϊ δεδομϋνα (ό δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα) εύναι 

κϊθε πληροφορύα που ςυνδϋεται, ϊμεςα ό ϋμμεςα, με φυςικό 
πρόςωπο:

◦ το όνομϊ μασ, 

◦ η διεύθυνςό μασ, 

◦ το τηλϋφωνό μασ, 

◦ τα ενδιαφϋροντϊ μασ, 

◦ οι επιδόςεισ (αξιολογόςεισ) ςτο ςχολεύο, 

◦ φωτογραφύεσ ό video που μασ περιϋχει, 

◦ οι απόψεισ μασ

◦ …

 Σε τηλεκπαύδευςη:

◦ τα ονόματα ό/και ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ και λοιπϊ ςτοιχεύα ςυμμετεχόντων 
 Ακόμα και αν δεν παραπϋμπουν «απευθεύασ» ςε ταυτοποιόςιμο πρόςωπο! (π.χ. student790@sch.gr )

◦ ο όχοσ (ομιλύεσ)

◦ η εικόνα ςυμμετεχόντων (ό και απλϊ διερχόμενων ςτιγμιαύα από την κϊμερα!) 

◦ τα κεύμενα ςυνομιλύασ (chat)
4

mailto:student790@sch.gr


Αρτή

Προζηαζίας

Δεδομένφν

Προζφπικού

Χαρακηήρα

www.dpa.gr
5

Επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων
7:15

Δηαβάδεηο ην e-mail ζνπ – ν πάξνρνο ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ θαηαγξάθεη ηελ ώξα 
πνπ κπήθεο ζην ινγαξηαζκό ζνπ, ηνλ απνζηνιέα ηνπ κελύκαηόο ζνπ, θαζώο θαη ηελ ώξα 
πνπ ζνπ έζηεηιε ην κήλπκα.

7:30
«Καηεβάδεηο» έλα ηξαγνύδη ζην iPod – ε εηαηξεία πνπ ζνπ πνπιάεη ην ηξαγνύδη 
θαηαγξάθεη ην e-mail ζνπ θαη ηηο κνπζηθέο ζνπ πξνηηκήζεηο.

7:50

Η κεηέξα ζνπ ζε πάεη κε ην απηνθίλεην ζην ζρνιείν – ην απηνθίλεην δηαζέηεη 
ζπζθεπή GPS πνπ θαηαγξάθεη ηε δηαδξνκή ζαο από ην ζπίηη ζην ζρνιείν. ε θάπνηα ζεκεία 
ηεο δηαδξνκήο ππάξρνπλ θάκεξεο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ειέγρνπ παξαβηάζεωλ 
ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

10:10

Μπαίλεηο ζηελ ηάμε – ζην απνπζηνιόγην ηνπ ηκήκαηόο ζνπ θαηαγξάθνληαη νη απόληεο γηα 
θάζε δηδαθηηθή ώξα. Ο ζρνιηθόο ζνπ θάθεινο πεξηιακβάλεη ηνπο βαζκνύο θαη ηηο 
αμηνινγήζεηο πνπ ζε αθνξνύλ.

12:00
Ο θνιιεηόο ζνπ ζε ηξαβάεη κηα θωηνγξαθία κε ην θηλεηό – ε θωηνγξαθία είλαη 
αζηεία θαη ιέεη πωο κπνξεί αξγόηεξα λα ηελ αλεβάζεη ζην facebook. 

15:00

Σεξθάξεηο ζην δηαδίθηπν από ην ζπίηη – ν browser πνπ ρξεζηκνπνηείο θαηαγξάθεη ηηο 
ζειίδεο πνπ επηζθέπηεζαη. Κάπνηεο ζειίδεο εγθαζηζηνύλ ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ κηθξά αξρεία 
(cookies) ώζηε λα κπνξνύλ λα ζε αλαγλωξίδνπλ όηαλ ζα ηηο μαλαεπηζθεπηείο.

15:15

Κιηθάξεηο κηα δηαθήκηζε πνπ έρεη ελδηαθέξνλ – ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θαηαγξάθεη 
ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ ώζηε λα κπνξεί λα ζνπ ζηέιλεη πξνζθνξέο γηα πξνϊόληα πνπ ζε 
ελδηαθέξνπλ.

15:30

Σηέιλεηο κηα ειεθηξνληθή θάξηα ζε έλαλ θίιν πνπ έρεη γελέζιηα – γηα ηελ απνζηνιή 
ηεο θάξηαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηο κηα θόξκα κε δηάθνξα πξνζωπηθά ζνπ ζηνηρεία θαη ην 
email ζνπ.

16:00

Ψάρλεηο ζηνηρεία γηα ηελ έθζεζε πνπ πξέπεη λα παξαδώζεηο αύξην – ζην google
θαηαγξάθνληαη όιεο νη αλαδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηείο, καδί κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο 
αλαδήηεζεο θαη ηε δηεύζπλζε δηθηύνπ (ΙΡ) κε ηελ νπνία ν ππνινγηζηήο ζνπ ζπλδέεηαη, 
κέζω ηνπ Παξόρνπ, ζην δηαδίθηπν. 

18:00

Μπαίλεηο ζε έλα θαηάζηεκα – ζηελ είζνδν ππάξρεη θάκεξα πνπ θαηαγξάθεη όζνπο 
κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ.  νπ δεηάλε λα ζπκπιεξώζεηο  κία θόξκα κε ζηνηρεία ζνπ, γηα λα 
ζε ελεκεξώλνπλ γηα πξνζθνξέο πνπ ζα έρεη ην θαηάζηεκα ζην κέιινλ.  

19:00
Αθνύο ηα θωλεηηθά ζνπ κελύκαηα ζην θηλεηό – ην ηειέθωλν ζνπ θαηαγξάθεη όινπο 
όζνπο ζε θάιεζαλ, ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ ηνπο θαη ηηο ώξεο θιήζεο. 

22:00

Μπαίλεηο ζην Facebook – δηαβάδεηο ηη έθαλαλ ζήκεξα νη θίινη ζνπ θαη γξάθεηο ηα δηθά 
ζνπ λέα. Βιέπεηο όηη έρεηο γίλεη tagged ζηελ ζεκεξηλή θωηνγξαθία πνπ ήδε αλέβαζε ν 
θνιιεηόο ζνπ θαη θάπνηνη έρνπλ ήδε βάιεη ζρόιηα. Απνδέρεζαη ηα friend requests γηα δύν 
λένπο θίινπο, παξόιν πνπ ηνλ έλαλ δελ ην μέξεηο πνιύ θαιά.

 Οποιαδόποτε 
«ενϋργεια» επύ 
προςωπικών 
δεδομϋνων 
ςυνιςτϊ 
επεξεργαςύα τουσ

 Σε όλουσ τα 
δεδομϋνα μασ 
υφύςτανται 
επεξεργαςύα από 
«κϊποιον» –
εύμαςτε δηλαδό 
υποκεύμενα των 
δεδομϋνων

 Οι ύδιοι όμωσ 
ενδεχομϋνωσ 
επεξεργαζόμαςτε 
δεδομϋνα ϊλλων –
γινόμαςτε 
υπεύθυνοι 
επεξεργαςύασ 

24ωρο ενός μαθηηή 

(σποκείμενο ηων δεδομένων)
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Βαςικϋσ αρχϋσ για την επεξεργαςύα 
προςωπικών δεδομϋνων

Άρθρο 5 του ΓΚΠΔ

 Τα δεδομϋνα  υποβϊλλονται ςε ςύννομη και θεμιτό επεξεργαςύα με διαφανό 
τρόπο ςε ςχϋςη με το υποκεύμενο των δεδομϋνων

 Τα δεδομϋνα ςυλλϋγονται για καθοριςμϋνουσ, ρητούσ και νόμιμουσ ςκοπούσ και 
δεν υποβϊλλονται ςε περαιτϋρω επεξεργαςύα κατϊ τρόπο αςύμβατο προσ τουσ 
ςκοπούσ αυτούσ

 Τα δεδομϋνα εύναι κατϊλληλα, ςυναφό και περιορύζονται ςτο αναγκαύο για τουσ 
ςκοπούσ για τουσ οπούουσ υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα («αναλογικότητα» τησ 
επεξεργαςύασ)

 Τα δεδομϋνα εύναι ακριβό και, όταν εύναι αναγκαύο, επικαιροποιούνται

 Τα δεδομϋνα διατηρούνται υπό μορφό που επιτρϋπει την ταυτοπούηςη των 
υποκειμϋνων των δεδομϋνων μόνο για το διϊςτημα που απαιτεύται 

 Απαύτηςη εγγύηςησ για την ενδεδειγμϋνη αςφϊλεια των δεδομϋνων από ςειρϊ 
κινδύνων, με τη χρηςιμοπούηςη κατϊλληλων τεχνικών ό οργανωτικών μϋτρων

 Ο υπεύθυνοσ επεξεργαςύασ φϋρει την ευθύνη και πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 
αποδεύξει τη ςυμμόρφωςό του

 Για να εύναι η επεξεργαςύα ςύννομη, πρϋπει να πληρούται τουλϊχιςτον μύα εκ των 
προώποθϋςεων (νομικϋσ βϊςεισ) εξ αυτών που αναφϋρονται ςτην παρ. 6 του ΓΚΠΔ
(βλ. ςυνϋχεια)
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Νομιμότητα επεξεργαςύασ προςωπικών 
δεδομϋνων (συν.)

Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ

 Πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον μύα εκ των ακόλουθων προώποθϋςεων (νομικϋσ βϊςεισ):

1. Το υποκεύμενο των δεδομϋνων ϋχει δώςει τη ςυγκατϊθεςό του

2. (…)

3. η επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για τη ςυμμόρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη του 
υπευθύνου επεξεργαςύασ, 

4. (…)

5. η επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για την εκπλόρωςη καθόκοντοσ που εκτελεύται 
προσ το δημόςιο ςυμφϋρον ό κατϊ την ϊςκηςη δημόςιασ εξουςύασ που ϋχει 
ανατεθεύ ςτον υπεύθυνο επεξεργαςύασ,

6. (…)

 Πρόςθετεσ διαςφαλύςεισ για επεξεργαςύα «ευαύςθητων» δεδομϋνων

◦ Δεδομϋνα υγεύασ, θρηςκευτικών πεποιθόςεων, κ.α. 

◦ Κατϊ κανόνα, η τηλε-διϊςκεψη για ςκοπούσ τηλεκπαύδευςησ δεν ςυνιςτϊ 
επεξεργαςύα ευαύςθητων προςωπικών δεδομϋνων
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Προκλόςεισ του Διαδικτύου  

 Αποκϊλυψη δεδομϋνων

◦ Μόνοι μασ αποκαλύπτουμε ό 
επιτρϋπουμε πρόςβαςη ςε προςωπικϊ 
μασ δεδομϋνα, εύτε ϊθελϊ μασ εύτε γιατύ 
θεωρούμε ότι «δεν πειρϊζει» 
 Ενδεχομϋνωσ να αποκαλύπτουμε και δεδομϋνα 

ϊλλων, χωρύσ να ϋχουμε τη ςυγκατϊθεςό τουσ!
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Προκλόςεισ του Διαδικτύου  

 Αποκϊλυψη δεδομϋνων

◦ Μόνοι μασ αποκαλύπτουμε ό 
επιτρϋπουμε πρόςβαςη ςε προςωπικϊ 
μασ δεδομϋνα, εύτε ϊθελϊ μασ εύτε γιατύ 
θεωρούμε ότι «δεν πειρϊζει» 
 Ενδεχομϋνωσ να αποκαλύπτουμε και δεδομϋνα 

ϊλλων, χωρύσ να ϋχουμε τη ςυγκατϊθεςό τουσ!

◦ Κϊποιοσ «κρυφακούει» με κϊποιον 
τρόπο  την επικοινωνύα μασ ό 
«παρειςφρύει» ςτη ςυςκευό μασ και 
ανακαλύπτει δεδομϋνα μασ που δεν θα 
ϋπρεπε
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Προκλόςεισ του Διαδικτύου  

 Αποκϊλυψη δεδομϋνων

◦ Μόνοι μασ αποκαλύπτουμε ό 
επιτρϋπουμε πρόςβαςη ςε προςωπικϊ 
μασ δεδομϋνα, εύτε ϊθελϊ μασ εύτε γιατύ 
θεωρούμε ότι «δεν πειρϊζει» 
 Ενδεχομϋνωσ να αποκαλύπτουμε και δεδομϋνα 

ϊλλων, χωρύσ να ϋχουμε τη ςυγκατϊθεςό τουσ!

◦ Κϊποιοσ «κρυφακούει» με κϊποιον 
τρόπο  την επικοινωνύα μασ ό 
«παρειςφρύει» ςτη ςυςκευό μασ και 
ανακαλύπτει δεδομϋνα μασ που δεν θα 
ϋπρεπε

◦ Κϊποιοσ υποδύεται κϊποιον ϊλλον ςτο 
Διαδύκτυο με ςκοπό να μασ ξεγελϊςει

 Ή, ακόμα και αν δεν υποδύεται 
ϊλλον, δεν μασ παρϋχει πλόρη 
διαφϊνεια ςτουσ ςκοπούσ και ςτο 
εύδοσ τησ επεξεργαςύασ που 
διενεργεύ
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη
 Εφαρμογό τηλεδιϊςκεψησ

◦ Επιλογό εφαρμογόσ με επαρκό εχϋγγυα αςφϊλειασ 

 Υποςτόριξη κατϊλληλησ (από-ϊκρο-ςε-ϊκρο) κρυπτογρϊφηςησ των 
μεταδιδόμενων ςτο Διαδύκτυο δεδομϋνων όχου ό/και εικόνασ

«Πραγμαηικά» δεδομένα Κρσπηογραθημένα δεδομένα

Καλημέοα σαπ! 

Καλώπ βοεθήκαμε

στημ τάνη μαπ,

ηλεκτοξμικά……

hIwDY#32hYGCE8MkBA/

wOu7!d45aUxF4Q!0R$KJ

prD3v4h$jpq&pAQm8!+

Κρσπηογράθηζη
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη
 Εφαρμογό τηλεδιϊςκεψησ

◦ Επιλογό εφαρμογόσ με επαρκό εχϋγγυα αςφϊλειασ 

 Υποςτόριξη κατϊλληλησ (από-ϊκρο-ςε-ϊκρο) κρυπτογρϊφηςησ των 
μεταδιδόμενων ςτο Διαδύκτυο δεδομϋνων όχου ό/και εικόνασ

◦ Μελϋτη όρων χρόςησ /πολιτικόσ προςταςύασ δεδομϋνων τησ 
εφαρμογόσ

 Εύναι ςαφεύσ οι περιγραφϋσ των ςκοπών τησ επεξεργαςύασ, του εύδουσ τησ 
επεξεργαςύασ, ποιοσ/ποιοι μπορούν να αποκτόςουν πρόςβαςη ςτα 
δεδομϋνα;

 Τι εύδουσ δικαιώματα πρόςβαςησ εκχωρούμε ςτην εφαρμογό; 
«Δικαιολογεύται» η εφαρμογό να τα ζητϊ;

«Πραγμαηικά» δεδομένα Κρσπηογραθημένα δεδομένα

Καλημέοα σαπ! 

Καλώπ βοεθήκαμε

στημ τάνη μαπ,

ηλεκτοξμικά……

hIwDY#32hYGCE8MkBA/

wOu7!d45aUxF4Q!0R$KJ

prD3v4h$jpq&pAQm8!+

Κρσπηογράθηζη

Privacy policy…
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη

 Πρόςβαςη ςτην τηλεκπαύδευςη

◦ Ιςχυρού μηχανιςμού αυθεντικοπούηςησ των χρηςτών

(καθηγητϋσ /  μαθητϋσ)

 Εύμαςτε ςύγουροι ότι ο χρόςτησ που ςυνδϋεται εύναι ο «ςωςτόσ»;

 Στην πρϊξη, ςτενϊ ςυνυφαςμϋνοι με την προςταςύα του ςυνθηματικού μασ 
(password)

 Π.χ. το ςυνθηματικό «abc123» ό «kostaslimniotis19» δεν εύναι αςφαλϋσ –
μπορεύ κϊποιοσ κακόβουλοσ να το υπολογύςει/μαντϋψει (πιο εύκολα από ό,τι
νομύζουμε)

 Δεν ιςχύει όμωσ το ύδιο για το “Ohme1spteA!”

 Πώς θα ηο θσμάμαι; (δεν πρέπει να είναι καηαγεγραμμένο)
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη

 Πρόςβαςη ςτην τηλεκπαύδευςη

◦ Ιςχυρού μηχανιςμού αυθεντικοπούηςησ των χρηςτών 

(καθηγητϋσ  μαθητϋσ)

 Εύμαςτε ςύγουροι ότι ο χρόςτησ που ςυνδϋεται εύναι ο «ςωςτόσ»;

 Στην πρϊξη, ςτενϊ ςυνυφαςμϋνοι με την προςταςύα του ςυνθηματικού μασ 
(password)

 Π.χ. το ςυνθηματικό «abc123» ό «kostaslimniotis19» δεν εύναι αςφαλϋσ –
μπορεύ κϊποιοσ κακόβουλοσ να το υπολογύςει/μαντϋψει (πιο εύκολα από ό,τι
νομύζουμε)

 Δεν ιςχύει όμωσ το ύδιο για το “Ohme1spteA!”

 Πώς θα ηο θσμάμαι; (δεν πρέπει να είναι καηαγεγραμμένο)…)

 Προέκσυε από ηη θράζη «Otan hmoun mikros eixa 1 skylo poy ton elegan Azor!”
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη

 Πρόςβαςη ςτην τηλεκπαύδευςη

◦ Ιςχυρού μηχανιςμού αυθεντικοπούηςησ των χρηςτών 

(καθηγητϋσ  μαθητϋσ)

 Εύμαςτε ςύγουροι ότι ο χρόςτησ που ςυνδϋεται εύναι ο «ςωςτόσ»;

 Στην πρϊξη, ςτενϊ ςυνυφαςμϋνοι με την προςταςύα του ςυνθηματικού μασ 
(password)

 Π.χ. το ςυνθηματικό «abc123» ό «kostaslimniotis19» δεν εύναι αςφαλϋσ –
μπορεύ κϊποιοσ κακόβουλοσ να το υπολογύςει/μαντϋψει (πιο εύκολα από ό,τι
νομύζουμε)

 Δεν ιςχύει όμωσ το ύδιο για το “Ohme1spteA!”

 Πώς θα ηο θσμάμαι; (δεν πρέπει να είναι καηαγεγραμμένο)…)

 Προέκσυε από ηη θράζη «Otan hmoun mikros eixa 1 skylo poy ton elegan Azor!”

◦ Δεν δημοςιεύουμε/κοινοποιούμε πληροφορύεσ για ςύνδεςη ςε 
τηλεδιϊςκεψη/ηλεκτρονικό πλατφόρμα

 Σύνδεςμο (link) τησ τηλε-διϊςκεψησ, ςυνθηματικϊ, κτλ
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη

 Προςτατεύοντασ τη ςυςκευό μασ

◦ Χρόςη επικαιροποιημϋνων (updated) προγραμμϊτων

 Λειτουργικό ςύςτημα (Windows, Mac, Android κτλ.), εφαρμογό τηλε-
διϊςκεψησ, προγρϊμματα πλοόγηςησ (π.χ. Mozilla Firefox, Chrome κτλ.).

◦ Χρόςη αντιώκού (antivirus) προγρϊμματοσ και «αναχώματοσ» αςφαλεύασ 
(firewall)

◦ «Κλεύδωμα» τησ ςυςκευόσ, όταν δεν εύναι υπό επιτόρηςη

◦ Προςοχό ςε «ύποπτα» μηνύματα ό διαφημύςεισ, που μασ 
προτρϋπουν/δελεϊζουν να τα επιλϋξουμε
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη

 Προςτατεύοντασ τη ςυςκευό μασ

◦ Χρόςη επικαιροποιημϋνων (updated) προγραμμϊτων

 Λειτουργικό ςύςτημα (Windows, Mac, Android κτλ.), εφαρμογό τηλε-
διϊςκεψησ, προγρϊμματα πλοόγηςησ (π.χ. Mozilla Firefox, Chrome κτλ.).

◦ Χρόςη αντιώκού (antivirus) προγρϊμματοσ και «αναχώματοσ» αςφαλεύασ 
(firewall)

◦ «Κλεύδωμα» τησ ςυςκευόσ, όταν δεν εύναι υπό επιτόρηςη

◦ Προςοχό ςε «ύποπτα» μηνύματα ό διαφημύςεισ, που μασ 
προτρϋπουν/δελεϊζουν να τα επιλϋξουμε

◦ Δεν χρειϊζονται «ακραύα» μϋτρα όπωσ ςτην εικόνα, αλλϊ αξιοπούηςη 
τεχνολογικών δυνατοτότων και χρόςη τησ ςυςκευόσ με ςύνεςη
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη
 Προςτατεύοντασ δεδομϋνα των ϊλλων

◦ Καταγραφό τηλεδιϊςκεψησ;
 Εύναι υποχρεωτικό για τουσ ςκοπούσ τησ τηλεκπαύδευςησ;

 Εϊν όχι, πώσ διαςφαλύζεται ότι η ςυγκατϊθεςη των ςυμμετεχόντων εύναι 
ελεύθερη;

 Εύναι όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ πλόρωσ ενόμεροι;

 Εξαςφαλύζεται ότι πρόςβαςη ςτην καταγεγραμμϋνη τηλε-διϊςκεψη θα ϋχουν 
ανϊ πϊςα ςτιγμό μόνο οι ςυμμετϋχοντεσ;



Αρτή

Προζηαζίας

Δεδομένφν

Προζφπικού

Χαρακηήρα

www.dpa.gr
19

Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη
 Προςτατεύοντασ δεδομϋνα των ϊλλων

◦ Καταγραφό τηλεδιϊςκεψησ;
 Εύναι υποχρεωτικό για τουσ ςκοπούσ τησ τηλεκπαύδευςησ;

 Εϊν όχι, πώσ διαςφαλύζεται ότι η ςυγκατϊθεςη των ςυμμετεχόντων εύναι 
ελεύθερη;

 Εύναι όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ πλόρωσ ενόμεροι;

 Εξαςφαλύζεται ότι πρόςβαςη ςτην καταγεγραμμϋνη τηλε-διϊςκεψη θα ϋχουν 
ανϊ πϊςα ςτιγμό μόνο οι ςυμμετϋχοντεσ;

◦ Εύναι ενόμεροι οι ςυμμετϋχοντεσ τησ τηλεδιϊςκεψησ για το τι 
(δεν) επιτρϋπεται να κϊνουν;
 Δεν μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να καταγρϊψουν και να 

διαβιβϊςουν/αναρτόςουν υλικό με δικό τουσ πρωτοβουλύα
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη
 Προςτατεύοντασ δεδομϋνα των ϊλλων

◦ Καταγραφό τηλεδιϊςκεψησ;
 Εύναι υποχρεωτικό για τουσ ςκοπούσ τησ τηλεκπαύδευςησ;

 Εϊν όχι, πώσ διαςφαλύζεται ότι η ςυγκατϊθεςη των ςυμμετεχόντων εύναι 
ελεύθερη;

 Εύναι όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ πλόρωσ ενόμεροι;

 Εξαςφαλύζεται ότι πρόςβαςη ςτην καταγεγραμμϋνη τηλε-διϊςκεψη θα ϋχουν 
ανϊ πϊςα ςτιγμό μόνο οι ςυμμετϋχοντεσ;

◦ Εύναι ενόμεροι οι ςυμμετϋχοντεσ τησ τηλεδιϊςκεψησ για το τι 
(δεν) επιτρϋπεται να κϊνουν;
 Δεν μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να καταγρϊψουν και να 

διαβιβϊςουν/αναρτόςουν υλικό με δικό τουσ πρωτοβουλύα

◦ Χρόςη κϊμερασ;
 Εύναι υποχρεωτικό για τουσ ςκοπούσ τησ τηλεκπαύδευςησ;

 Εύναι όλοι πλόρωσ ενόμεροι;

 Γνωρύζουν όλοι το ότι το «αναμμϋνο φωτϊκι» υποδηλώνει ανοιχτό κϊμερα;

 Γνωρύζουν όλοι ότι απεικονύζεται και ο «γύρω» χώροσ; 
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Αςφϊλεια δεδομϋνων ςτην τηλεκπαύδευςη
 Προςτατεύοντασ δεδομϋνα των ϊλλων

◦ Καταγραφό τηλεδιϊςκεψησ;
 Εύναι υποχρεωτικό για τουσ ςκοπούσ τησ τηλεκπαύδευςησ;

 Εϊν όχι, πώσ διαςφαλύζεται ότι η ςυγκατϊθεςη των ςυμμετεχόντων εύναι 
ελεύθερη;

 Εύναι όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ πλόρωσ ενόμεροι;

 Εξαςφαλύζεται ότι πρόςβαςη ςτην καταγεγραμμϋνη τηλε-διϊςκεψη θα ϋχουν 
ανϊ πϊςα ςτιγμό μόνο οι ςυμμετϋχοντεσ;

◦ Εύναι ενόμεροι οι ςυμμετϋχοντεσ τησ τηλεδιϊςκεψησ για το τι 
(δεν) επιτρϋπεται να κϊνουν;
 Δεν μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να καταγρϊψουν και να 

διαβιβϊςουν/αναρτόςουν υλικό με δικό τουσ πρωτοβουλύα

◦ Χρόςη κϊμερασ;
 Εύναι αναγκαύα/υποχρεωτικό για τουσ ςκοπούσ τησ τηλεκπαύδευςησ;

 Εύναι όλοι πλόρωσ ενόμεροι;

 Γνωρύζουν όλοι το ότι το «αναμμϋνο φωτϊκι» υποδηλώνει ανοιχτό κϊμερα;

 Γνωρύζουν όλοι ότι απεικονύζεται και ο «γύρω» χώροσ; 

◦ «Σύγαςη» μικροφώνου;



Αρτή

Προζηαζίας

Δεδομένφν

Προζφπικού

Χαρακηήρα

www.dpa.gr

Επύλογοσ

 Το δικαύωμα ςτην προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 
πρϋπει να εκτιμϊται ςε ςχϋςη µε τη λειτουργύα του ςτην κοινωνύα και να 
ςταθμύζεται ςε ςχϋςη µε ϊλλα θεμελιώδη δικαιώματα, ςύμφωνα µε την 
αρχό τησ αναλογικότητασ (αιτ. ςκ. 4 ΓΚΠ∆) 

 Οι δραςτηριότητεσ τηλεκπαύδευςησ, ιδύωσ προσ ανηλύκουσ, αποτελούν 
μύα «πρόκληςη» για όλουσ τουσ εμπλεκομϋνουσ 

◦ Έκτακτεσ ςυνθόκεσ και ανϊγκη λόψησ ϋκτακτων μϋτρων λόγω πανδημύασ

◦ Εγγενεύσ κύνδυνοι Διαδικτύου

◦ Δεδομϋνα (και) ανηλύκων

 Κατϊλληλα εχϋγγυα πρϋπει να πληρούνται για την επύτευξη τησ ωσ ϊνω 
βϋλτιςτησ ςτϊθμιςησ

 Ουςιώδησ ο ρόλοσ, κατ’ αρχϊσ, του Υπουργεύου Παιδεύασ, για την 
υποςτόριξη του εκπαιδευτικού ϋργου των ςχολικών μονϊδων, με 
ςεβαςμό ςτην προςταςύα  προςωπικών δεδομϋνων

◦ Παροχό κατϊλληλων κατευθύνςεων/οδηγιών, υποςτόριξησ διαδικαςιών κτλ.

 Πολλϊ θϋματα, ωςτόςο, «εξαρτώνται» (και) από εκπαιδευτικούσ και 
γονεύσ…. 
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If you reveal your secrets to the wind, 
you should not blame the wind for 
revealing them to the trees.

Kahlil Gibran


